
ล ำดับ วัน - เดือน - ปี กิจกรรมกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ผู้รับผิดชอบ
1 15 ตุลาคม - 30 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณปี 2563 เพ่ือการจัดท างบประมาณปี 2564 กองแผนงาน

 - เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย 
 - ภารกิจตามยุทธศาสตร์
 - ภารกิจประจ า
 - ค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ

2 1 พฤศจิกายน 2562 แจ้งยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแจ้งคณะส่วนงาน
จัดท างบประมาณ ดังน้ี
1. งบลงทุน
2. รายจ่ายประจ าข้ันต่ าและภารกิจพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
3. โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์/ มติคณะรัฐมนตรี/ บริการวิชาการ
ชุมชน/ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม/ นโยบายรัฐบาล/ แผนงานบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค/ กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด

กองแผนงาน

3 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
งบประมาณ (PART) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งส านักงบประมาณ

กองแผนงาน

4 28 ตุลำคม - 22 พฤศจิกำยน 2562 ส่วนงานจัดท าค าขอต้ังบประมาณในส่วนของงบลงทุน และรายจ่ายยประจ า
ข้ันต่ าส่งมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังน้ี (งบประมาณแผ่นดิน)

ส่วนงาน

1. ครุภัณฑ์ พร้อมคุณลักษณะ และใบเสนอราคา 3 ร้านค้า 
2. ส่ิงก่อสร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และหรือการอนุมัติใช้พ้ืนท่ี
3. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร (CMU-HR) ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือท่ีกอง
แผนงานจะได้ดึงข้อมูลมาจัดท าค าขอต้ังงบประมาณในแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

4. จัดท าค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทน
อาจารย์แพทย์/ ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบประมาณการรับนักศึกษา

6. บันทึกโครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระบบ 
CMU-MIS  
 - โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 
 - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

5 23 พฤศจิกายน  - 30 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดท าและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส านักงบประมาณ

กองแผนงาน

ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่



ล ำดับ วัน - เดือน - ปี กิจกรรมกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ผู้รับผิดชอบ
6 28 ตุลำคม - 30 ธันวำคม 2562 ส่วนงานจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจ าปี 2563 - 2567 และประมาณการรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าตามแบบ 
รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing ใน CMU-MIS โดยให้ผ่ำน
กรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำส่วนงำน (รอบท่ี 1) และส่งมหำวิทยำลัย

ส่วนงาน

7 12 - 13 ธันวาคม 2562  - มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ส่วนงาน
สามารถปรับเปล่ียนรายละเอียดโครงการได้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
นโยบาย)

กองแผนงาน

8 9 -27 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และส านักงบประมาณ (รอบท่ี 1)

กองแผนงาน

9 24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยจัดส่งรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ต่อ สกอ. เพ่ือน าเสนอ รมต. เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบและส่ง
ส านักงบประมาณ

กองแผนงาน

10 7 มกรำคม 2563 คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบนโยบำย วงเงินงบประมำณรำยจ่ำย และ
โครงสร้ำงงบประมำณปี 2563 (pre-ceiling)

11 3 - 28 กุมภำพันธ์ 2563 ส่วนงานจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจ าปี 2563 (เพ่ิมเติม) ตามแบบ รด 00 ถึง รด 07 ผ่านระบบ e-planing
 ใน CMU-MIS โดยให้ผ่ำนกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำส่วนงำน ส่ง
มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน

12 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์กล่ันกรอง และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยประจ าปี 2563 (เพ่ิมเติม)

กองแผนงาน

13 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจ าปี 
2563 (เพ่ิมเติม) ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และสภา
มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

14 24 มีนำคม 2563 คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

15 19 พ.ค. 2563 คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบข้อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

16 22 พฤษภาคม 2563 แจ้งวงเงินเบ้ืองต้นตามร่าง พรบ. ให้ส่วนงานทราบ กองแผนงาน



ล ำดับ วัน - เดือน - ปี กิจกรรมกำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ ผู้รับผิดชอบ
17 22 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ส่วนงานปรับปรุง ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจ าปี 2563 (รอบท่ี 2) โดยให้ผ่ำนกรรมกำรอ ำนวยกำรประจ ำส่วนงำน
 ส่งมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

18 มิถุนายน - สิงหาคม 2563 จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ (วาระท่ี 
2)

กองแผนงาน

19 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 1. จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงในระบบ
บัญชี 3 มิติ

กองแผนงาน

2. วิเคราะห์และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 2564 และ
กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย

กองแผนงาน


